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Abstrakt

Abstract

W dniach 8–20.05.2015 badano ptaki lęgowe na
brzegach oraz budynkach hydrotechnicznych
Kanału Gliwickiego na całej jego długości (40,6
km). Liczono wszystkie gatunki wodne oraz łatwo
policzalne gatunki typowe dla innych środowisk.
Badania wykazały, że Kanał Gliwicki nie jest istotnym lęgowiskiem dla ptaków wodnych. Na jego
brzegu stwierdzono liczną kolonię kormoranów
Phalacrocorax carbo (237 gniazd) i czapli siwej
Ardea cinerea (120 gniazd), aczkolwiek kanał nie
jest ważnym żerowiskiem dla tych ptaków. Liczna populacja zimorodka Alcedo atthis (7–8 par)
gniazdowała w pobliżu, ale nie na samym kanale,
traktując jego wody jedynie jako żerowisko. Roślinność szuwarowa oraz krzewiasta na brzegach i
wałach kanału okazała się zasiedlona przez liczną
populację trzciniaka Acrocephalus arundinaceus
(65 samców) i słowika rdzawego Luscinia megarhynchos (132 samce). Krzewy rosnące poza brzegami były siedliskiem gąsiorka Lanius collurio (59
par) i jarzębatki Sylvia nisoria (13 par). Najciekawszymi gatunkami zasiedlającymi budowle hydrotechniczne były pliszka górska Motacilla cinerea (8
par) stwierdzana na śluzach i mostach oraz kawka
Corvus monedula (28–58 par) zasiedlająca 3 mosty kolejowe poza terenami zabudowanymi. W
następnych latach w ramach modernizacji kanału
ma być przeprowadzony remont koryta, wałów i
budynków technicznych. Nie powinien on jednak
w znaczący sposób wpłynąć na populacje cennych
gatunków ptaków w perspektywie długoletniej.

Between 8th and 20th May 2015 breeding birds were
counted on both sides of the whole Gliwicki Canal
(40.6 km), including bridges and hydrotechnical
buildings. All waterbirds and other species easy to
detect were censused within 250 m from the canal
banks. The counts revealed that the Gliwicki Canal is
not an important breeding site for waterbirds. Relatively large colonies of Cormorants Phalacrocorax
carbo (237 nests) and Grey Herons Ardea cinerea
(120 nests) were found at the canal banks, but the
canal area does not seem to be an important foraging site for these species. About 7-8 pairs of Kinfishers Alcedo atthis nested near the canal but their nest
holes were not situated in the canal banks. However,
the canal was used as a foraging site. Emergent vegetation and bushes on the banks of the canal hosted relatively large populations of the Great Reed
Warbler Acrocephalus arundinaceus (65 males) and
Common Nightingale Luscinia megarhynchos (132
males). Bushes outside the canal banks were used
as nest sites for the Red-backed Shrike lanius collurio (59 pairs) and the Barred Warbler Sylvia nisoria
(13 pairs). Among interesting species breeding at the
Gliwicki Canal bridges and buildings were the Grey
Wagtail Motacilla cinerea (8 pairs), nesting mostly at
bridges and sluices, and the Western Jackdaw Corvus
monedula (28–58 pairs), nesting on railway bridges
outside urban areas. The restoration works of the canal waterway are going to start in the nearest years.
However, they should not affect populations of valuable bird species in a long-term perspective.
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Wstęp
Kanały żeglugi śródlądowej stanowią
dość specyficzne obiekty hydrotechniczne.
Choć w całości stworzone i użytkowane
przez człowieka, po kilkudziesięciu latach istnienia mogą zyskać cechy siedliskowe uregulowanych, wolno płynących
rzek. Dotyczy to zwłaszcza tych obiektów,
które niepoddawane specjalnym zabiegom renowacyjnym (takim jak pogłębianie, remont wałów, wycinka roślinności
przybrzeżnej) nabrały bardziej naturalnego charakteru. Mogły się więc stać siedliskami potencjalnie atrakcyjnymi dla
ptaków, nie tylko z grupy ptaków wodnych. Do tej pory jedynym tego typu
obiektem objętym metodycznymi badaniami ornitologicznymi był Kanał Bydgoski wraz z zasilającą go rzeką Notecią
(Wylegała i in. 2010).
Kanał Gliwicki jest drogą wodną,
która od lat powojennych nie była bardzo intensywnie użytkowana, a poważniejsze remonty wałów i budowli hydrotechnicznych są dopiero planowane. Jego
proste koryto, w większości dostępne dla
ruchu pieszego wały oraz liczne mosty
stwarzają możliwość stosunkowo łatwego
przemieszczania się i prowadzenia liczeń
ptaków. Kanał stanowi więc ponad 40-kilometrowy transekt biegnący przez szereg
różnych środowisk, co dodatkowo zachęcało do przeprowadzenia badań ornitologicznych. Niniejsza praca jest wynikiem
kontroli występowania ptaków lęgowych
stwierdzonych na długości całego koryta
Kanału Gliwickiego w sezonie lęgowym
2015.
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Teren badań
Kanał Gliwicki został wybudowany w
latach 1935–1941, stając się jedyną drogą
wodną łączącą przemysłową część Górnego Śląska z rzeką Odrą. Obiekt ten ma
długość 40,6 km, rozpoczyna się w odrzańskim porcie w Kędzierzynie Koźlu
(woj. opolskie) i prowadzi w kierunku
wschodnim, kończąc swój bieg w porcie
w Gliwicach (woj. śląskie) (ryc. 1). Średnia
szerokość koryta Kanału Gliwickiego to
39,5 m (zakres 38–41 m), a maksymalna
głębokość to 3,5 m. Różnica poziomów
wody na początku i końcu kanału wynosi
43,6 m (gliwice.rzgw.gov.pl). Pokonanie
tej różnicy przez jednostki pływające jest
możliwe dzięki funkcjonowaniu sześciu
śluz na całej długości obiektu. Główną
funkcją Kanału Gliwickiego jest transport towarowy, przede wszystkim węgla
z miast Górnego Śląska do Wrocławia
(rocznie przewożonych jest tutaj 400–600
tys. ton towarów) (gliwice.rzgw.gov.pl).
Głównym źródłem zasilania Kanału
Gliwickiego są wody rzeki Kłodnicy płynącej wzdłuż kanału na całej jego długości. Na odcinku Taciszów – Pławniowice ich koryta łączą się. Od miejsca
wypływu Kłodnicy z kanału w Pławniowicach aż do Sławięcic rzeka ta zachowała
swój naturalny charakter. Obecne są tu
liczne meandry, starorzecza oraz naturalne skarpy i piaskowe bystrza, a brzegi
porośnięte są starymi wierzbami (fot. 1).
Najcenniejszy przyrodniczo odcinek zachował się w okolicach miejscowości Niezdrowice i Ujazd (woj. opolskie) i leży w
całości po stronie obszaru badań (fot. 3).
Kanał Gliwicki na większości swojej
długości prowadzi przez otwarty krajobraz rolniczy lub przez mozaikę polno-

-leśną. W początkowym biegu (ok. 6 km)
przebiega przez lasy iglaste na terenie
miasta Kędzierzyn-Koźle, gdzie w kilku
miejscach styka się z zamkniętymi terenami przemysłowymi. Następnie od miejscowości Sławięcice aż do granic Gliwic
prowadzi przez tereny rolnicze lub przez
małe fragmenty leśne należące do Nadleśnictwa Rudziniec. Na tym odcinku, w
okolicy miejscowości Łany, zachował się
kilkuhektarowy starodrzew dębowo-lipowy, będący prawdopodobnie pozostałością lasu łęgowego w dolinie Kłodnicy.
W okolicy 30–35 km kanału przebiega
on blisko trzech dużych zbiorników retencyjnych – zb. Pławniowice, Dzierżno
Duże i Dzierżno Małe. Na odcinku ostatnich 5 km prowadzi przez tereny ruderalne i przemysłowe miasta Gliwice. Na
całej długości zlokalizowanych jest sześć
zabytkowych śluz oraz 17 mostów drogowych i kolejowych (jeden na etapie remontu) oraz pojedyncza konstrukcja podtrzymującą rury gazowe nad kanałem w
okolicach Rudzińca.
Wały Kanału Gliwickiego o średnim
nachyleniu 1:1 (czasem 1:1,5) są w większości zarośnięte krzewami – głównie
głogu Crategus sp., bzu Sambucus sp.,
kruszyny Frangula alnus, tarniny Prunus
spinosa. W niektórych miejscach krzewy
wchodzą również na szczytowy odcinek
wału, który wówczas staje się niedostępny
dla ruchu pieszego (fot. 2). Niektóre fragmenty wału są zupełnie pozbawione krzewów – np. na wysokości Niezdrowic. Od
strony wody występują czasami niewielkie kępy lub kilkunastometrowe ciągi szuwaru trzcinowego. Brak jednak zwartych
trzcinowisk na całej długości Kanału Gliwickiego.

Teren badań obejmował koryto Kanału
Gliwickiego wraz z wałami oraz 250-metrowy pas zawala z każdej strony kanału
na całej jego długości. Na większości długości w teren badań wlicza się również
koryto płynącej równolegle do kanału
rzeki Kłodnicy. W granicach kanału do
terenu badań wliczano również fragment
(ok. 1 km) Kanału Kędzierzyńskiego (fot.
1) na odcinku od mostu kolejowego do
jego ujścia.
Obszar badań leży w większości
(pierwsze 35 km długości) w Kotlinie Raciborskiej (makroregion Nizina Śląska)
oraz (ostatnie 5 km długości kanału) na
Wyżynie Katowickiej (makroregion Wyżyna Śląska) (Kondracki 2002).
Metodyka
Badania ptaków Kanału Gliwickiego
prowadzono w okresie 8–20.05.2015. Dodatkowo 18.04.2015 wykonano dokładne
liczenia gniazd w kolonii kormorana Phalacrocorax carbo i czapli siwej Ardea cinerea (S. Beuch, T. Biwo). Całą długość
kanału (40,6 km) podzielono na 8 odcinków po ok. 5 km długości każdy. Liczenia
prowadzono od końca długości kanału
do jego początku, a poszczególne odcinki
nazwano od miejscowości początkowych
i końcowych odcinka. I tak kolejno – odcinek I: Gliwice – Dzierżno, II: Dzierżno
– Bycina, III: Bycina – Pławniowice, IV:
Pławniowice – Rudziniec, V: Rudziniec
– Sławięcice, VI: Sławięcice – Blachownia, VII: Blachownia – Kłodnica, VIII:
Kłodnica – Kędzierzyn. Poszczególne odcinki kontrolowano w dniach: I – 8.05, II –
12.05, III – 14.05, IV – 15.05, V – 17.05, VI
– 18.05, VII – 19.05, VIII – 20.05. Pojedyncza kontrola polegała na przejściu jednym
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Rycina 1. Mapa lokalizacji Kanału Gliwickiego w granicach gmin, przez które prowadzi
Figure 1 . Map of the Gliwicki Canal within the communes borders

Fot. 1. Kanał Gliwicki w miejscu połączenia z Kanałem Kędzierzyńskim w Kędzierzynie-Koźlu
(fot. J. Kubec)
Photo 1. The confluence of the Gliwicki and Kędzierzyński Canals in Kędzierzyn-Koźle
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i powrotem drugim brzegiem każdego
pięciokilometrowego odcinka kanału. W
wyjątkowych sytuacjach, kiedy przejście
którymś z wałów było niemożliwe (np.
zamknięty teren przemysłowy), ptaki liczono dwukrotnie z tego samego brzegu.
W sytuacji gdy wał był niedostępny, trasa
biegła po stronie zawala. Gdy konieczne
było wzrokowe potwierdzenie obserwacji
(np. w kwestii przynależności gatunkowej
muchołówek Ficedula sp.) lub dokładne
spenetrowanie ciekawszego obszaru (np.
starodrzewu czy naturalnego fragmentu
rzeki Kłodnicy), schodzono z wału, a po
liczeniu wracano w to samo miejsce i kontynuowano trasę wałem kanału.
Liczono wszystkie gatunki z grupy
tzw. gatunków wodnych i wodno-błotnych, dla których koryto kanału mogło stanowić siedlisko lęgowe. Liczono
również wszystkie gatunki ptaków lęgowych z załącznika I Dyrektywy Ptasiej
oraz gatunki nieliczne, średnioliczne lub
liczne, których policzenie przy zastosowaniu niniejszej metodyki było w stanie
dać wiarygodne liczebności na terenie
badań. Były to więc gatunki łatwo wykrywalne – np. głośno lub intensywnie
śpiewające/odzywające się (np. turkawka
Streptopelia turtur, kukułka Cuculus canorus, wilga Oriolus oriolus, remiz Remiz pendulinus, strumieniówka Locustella
fluviatilis, świerszczak L. naevia, zaganiacz Hippolais icterina, słowiki Luscinia spp.) lub gatunki względnie ciche, ale
łatwo odnajdywane na otwartych przestrzeniach (np. srokosz Lanius excubitor,
kląskawka Saxicola rubicola, pliszka siwa
Motacilla alba). Zdecydowano się również
notować raniuszka Aegithalos caudatus,
ponieważ w okresie prowadzenia badań

spotykano licznie głośno odzywające się
rodziny tych ptaków, co ułatwiało określenie wiarygodnej liczby par na terenie
badań. Takie gatunki jak derkacz Crex
crex oraz ptaki szponiaste Accipitriformes i sokołowe Falconiformes były nanoszone na mapę, ale nie zostały podane w
tabeli liczebności ze względu na to, iż stosowana metodyka nie była w stanie określić faktycznej liczebności tych gatunków
na terenie badań. Badania prowadzone w
drugiej dekadzie maja wpłynęły z pewnością na zaniżenie liczebności gatunków,
których aktywność głosowa jest najintensywniejsza wczesną wiosną, a więc głównie na dzięcioły Picidae i sikory Paridae.
Być może nie udało się również wykryć
wszystkich terytoriów gatunków przylatujących na lęgowiska później, takich jak:
gąsiorek Lanius collurio, dziwonia Erythrina erythrina czy strumieniówka. Mimo
to zdecydowano się przedstawić uzyskane
liczebności dla tych gatunków.
Prócz ptaków obserwowanych w trakcie przejścia wzdłuż Kanału Gliwickiego
liczono również wszystkie gatunki, których gniazda (bądź zachowanie wskazujące na obecność lęgu) zostały znalezione na budynkach hydrotechnicznych
i mostach leżących w przyjętych granicach obszaru badań. Kontrole polegały
na dokładnej penetracji obiektu i obserwacji ptaków oraz zachowań sugerujących możliwość lęgów. Przeszukiwano zakamarki budynków, kontrolowano słupy
cumownicze i szczeliny w bramach śluz.
Mosty kontrolowano z ich nawierzchni
oraz od ich spodu z każdej strony kanału.
Notowano gniazda stare (opuszczone lub
zeszłoroczne) i gniazda zajęte.
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Wyniki
W trakcie kontroli Kanału Gliwickiego zanotowano i zmapowano ok. 70
gatunków ptaków. Spośród nich zestawiono 53 gatunki (tab. 1), których liczebność, zdaniem autora, przedstawia
najbardziej wiarygodny stan faktyczny.
Zrezygnowano z uwzględnienia takich
gatunków jak derkacz, którego niska liczebność (1 ♂) mogła wynikać z braku
nocnych kontroli lub braku prowadzenia stymulacji głosowej w odpowiednich
siedliskach oraz siniak Columba oenas,
którego pięć, prawdopodobnie nielęgowych na terenie badań, osobników widziano na polu uprawnym na odcinku
III. Brak możliwości szukania gniazd
ptaków szponiastych i sokołów również
skłonił do rezygnacji z prezentowania
ich liczebności. Z tej grupy stwierdzono
sześć terytoriów myszołowa Buteo buteo, trzy pustułki Falco tinnunculus,
dwa jastrzębia Accipiter gentilis oraz po
jednym krogulca A. nisus, trzmielojada
Pernis apivorus, błotniaka stawowego
Circus aeruginosus i kobuza Falco subbuteo. Wątpliwe jednak, żeby wszystkie
ich gniazda znajdowały się w przyjętym
terenie badań lub w jego pobliżu.
W tabeli 1 przedstawiono liczebności
(pary lęgowe) wybranych gatunków. W
przypadku krakwy Anas strepera, czernicy Aythya fuligula i brodźca piskliwego
Actitis hypoleucos z powodu braku jednoznacznych dowodów lęgu ich dolny
próg liczebności w ocenie sumarycznej
przyjęto jako zerowy.
Inwentaryzacja ptaków na mostach
i budowlach hydrotechnicznych wykazała obecność 184–219 lęgów ptaków z
12 gatunków (tab. 2). Znaleziono rów-
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nież 25 gniazd z poprzednich sezonów
należących do grzywacza Columba palumbus oraz pliszek Motacilla sp. Stare
budynki śluz najczęściej zasiedlane były
przez wróble Passer domesticus (ponad
30 gniazd), których liczne kolonie mieściły się za metalowymi literami nazw
poszczególnych śluz znajdujących się na
ścianach frontowych. Mniej licznie notowano tu kopciuszki Phoenicurus ochruros oraz pliszkę siwą i górską Motacilla
cinerea, które chętniej zakładały gniazda
w bramach śluz lub w innych konstrukcjach. Najchętniej zasiedlaną przez ptaki
konstrukcją w pobliżu śluz były potrójne
słupy cumownicze wbite w wodę po obu
stronach kanału powyżej i poniżej śluzy.
W każdym słupie znajdował się otwór
wlotowy, z którego korzystały zwłaszcza
szpaki Sturnus vulgaris (łącznie ok. 60
gniazd) i mazurki Passer montanus (ponad 30 gniazd). Gatunkiem najliczniej
stwierdzanym na mostach była kawka
Corvus monedula. Na moście kolejowym
w Bycinie znaleziono co najmniej 20 zajętych gniazd tego gatunku, choć potencjalnych otworów wlotowych w tym moście było dwukrotnie więcej.

Tabela 1. Liczebności (pary lub samce) wybranych gatunków ptaków lęgowych Kanału Gliwickiego w roku 2015. W przypadku gatunków blaszkodziobych Anseriformes dolny przedział liczebności satanowiły lęgi pewne (wysiadywane gniazda, samice z pull.), górny przedział stanowiły
zsumowane pary i pojedyncze osobniki oznaczone do płci, u których nie stwierdzono pewnych
zachowań lęgowych. Cyfry I–VIII oznaczają kolejne badane odcinki kanału
Table 1. Numbers (pairs or males) of selected species nesting on the Gliwicki Canal in 2015. Minimum values shown for Anseriformes refer to confirmed nesting attempts (clutches, females
with the young), while maximum values to the total number of individuals (pair members and
single individuals whose sex was determined but any breeding activities were not recorded).
Numbers I–VIII refer to the successive sections of the canal
Gatunek
Species

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

łączn.
total

Cygnus olor

1

1

Aythya fuligula

0–6

0–6

Anas strepera

0–7

0–1

0–9

0–16

Anas platyrhynchos

1–12

Coturnix coturnix

0–7
0–4

0–12

1–8

1–12

1

Streptopelia turtur

1

5

Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos

0–3

Cuculus canorus

2

1

2–3

3–4

1

7–18

10–91

1

2

2

9

1

1

0–1

0–4

5–6

5

2–3

20–24

1

2

4

Gallinula chloropus

1

Ardea cinerea

120

120

Phalacrocorax carbo

237

237

Dendrocopos minor

1

1

Dendrocopos medius

1

1

Dryocopus martius
Picus canus

1
1

1

1

Picus viridis

1

1

Jynx torquilla

1

Alcedo atthis

1

Oriolus oriolus

7

Lanius collurio

1

Lanius excubitor

1

1

1

5
1

1

3

2

2

1

7

4

19

10

6

7

5

65

1

5

18

16

6

2

10

59

1

4

2

3

1–2

15
7–8

1
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1

Prunella modularis

2

Anthus trivialis

9–11

8

Motacilla cinerea

4

1

Carduelis carduelis

2

Motacilla alba

Emberiza schoeniclus

4

4

1

1

3

4

5

2

39–41

2

1

8

1

6
3

4

6

1

Poecile palustris

4

1

3

Hippolais icterina

1
3

22

5

Locustella fluviatilis

1

2

6

Locustella naevia

1

1

1

1

12

2

1

4

8

13

Acrocephalus palustris

3

Acrocephalus
scirpaceus

1

1

Acrocephalus
arundinaceus

10

11

Acrocephalus
schoenobaenus

1

Riparia riparia

62

Sylvia curruca

2

Sylvia borin

3

7

10

4

1

1

8
3

3
2

3

2

9

6

1

4

65
2
72

1
6

25
7

10

1

47
11

1

2

Sylvia nisoria

2

5

1

4

4

1

1

13

2

2

4

Regulus ignicapilla

14

Aegithalos caudatus

5

4

1

4

4

2

1

1

22

Luscinia megarhynchos

30

18

14

13

11

16

19

11

132

4

1

5

1

1

Ficedula albicollis

Phoenicurus
phoenicurus

1

2

3
1

Saxicola rubicola

1
2

Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe

1

1

Turdus pilaris

2

1
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12

1

Ficedula hypoleuca

54

2

2
2

Poecile montanus

Remiz pendulinus

6

1

3

4

3

12

1

6

1

3
2

1

4

Fot. 2. Silnie zakrzaczone wały Kanału Gliwickiego w Dzierżnie (gm. Rudziniec) (fot. S. Beuch)
Photo 2. Thickets on the banks of the Gliwicki Canal near Dzierżno, Rudzieniec Commune

Fot. 3. Rzeka Kłodnica płynąca wzdłuż Kanału Gliwickiego na wysokości Niezdrowic, gm. Ujazd
(woj. opolskie), zachowała swój naturalny charakter (fot. S. Beuch)
Photo 3. The Kłodnica River along the Gliwicki Canal near Niezdrowice (Ujazd Commune, Opole
Province) retained its natural character
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Tabela 2. Zasiedlenie budowli hydrotechnicznych i mostów na Kanale Gliwickim przez ptaki w
sezonie lęgowym w roku 2015. Liczba w nawiasie oznacza sumę gniazd starych (zeszłorocznych
bądź opuszczonych). Symbole gatunków: ANP – krzyżówka, CP – grzywacz, COM – kawka, PD
– wróbel, P – mazurek, MC – pliszka górska, MA – pliszka siwa, Msp. – pliszka nieoznaczona, PJ
– bogatka, H – dymówka, S – szpak, PO – kopciuszek
Table 2.Nests at hydrotechnical buildings and bridges of the Gliwicki Canal in breeding season of
2015. Numbers in brackets refer to old and abandoned nests. Species symbols: ANP - Mallard, CP Wood Pigeon, COM - Jackdaw, PD - House Sparrow, P - Tree Sparrow, MC - Grey Wagtail, MA - White
Wagtail, Msp. - undefined Wagtail, PJ - Great Tit, H - Barn Swallow, S - Starling, PO - Black Redstart
Budowla

ANP

CP

COM

PD

P

MC

MA

Msp.

PJ

H

S

PO

Łabędy – most
kolejowy
Dzierżno – most
drogowy

0

(3) 1

Dzierżno – most
kolejowy
Dzierżno – śluza

suma

(3) 1

10
(5) 1

1
8–9

2

15–20

(3)10–12
(5)26–33

Bycina – most
drogowy

0

Bycina – most
kolejowy I

8

8

Bycina – most
kolejowy II

20–
40

20–40

Pławniowice –
most drogowy

0

Pławniowice –
most autostr. A4
Pławniowice
– most na
wypływie ze
zbiornika

1

Rudziniec – rura
gazowa

1

1

2

1

Rudziniec – most
drogowy
Huta-Piła – most
drogowy

2–4

(1)

(1)

Rudziniec – śluza
Sławięcice –
śluza

1
7

1

Ujazd-Piaski
most drogowy
Sławięcice –
most drogowy I
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2–4

1
6–7

5–6

2
1

1
(8)

ok.
20

1

20–22
ok. 23
(8) 1
0

Sławięcice –
most drogowy II

(1)

Nowa Wieś –
śluza

ok. 17

11

12

Kuźniczka – most
drogowy

1

Kanał
Kędzierzyński –
most kolejowy

1

Kłodnica – śluza
Kłodnica – most
drogowy

6-7

3–4

(1)

5–6

(2)

Dyskusja
Spośród kilkudziesięciu kanałów wodnych na terenie Polski jedynie Kanał Bydgoski doczekał się podsumowania liczebności zasiedlających go ptaków lęgowych.
Publikacja ta dotyczy jednak również doliny Noteci i trudno wywnioskować, ile i
jakie gatunki zostały stwierdzone akurat
w pobliżu kanału. Niewątpliwie jednak
okolice Kanału Bydgoskiego biegnącego
przez duże obszary łąkowe i zalewowe
Noteci są zdecydowanie cenniejszymi siedliskami dla wielu zagrożonych gatunków ptaków niż Kanał Gliwicki (Wylegała i in. 2010).
Obserwacje ptaków na całej długości
Kanału Gliwickiego pozwoliły określić
przybliżoną liczebność 61 gatunków lęgowych w roku 2015 (53 gatunki w tab.
1, 8 gatunków w tab. 2). Badania wykazały, iż Kanał Gliwicki nie jest istotnym
miejscem dla lęgowych populacji ptaków
z grupy wodno-błotnych. Dominującym
gatunkiem z tej grupy jest krzyżówka
Anas platyrhynchos, a jej łączna liczebność szacowana na 10–91 par lęgowych
jest porównywalna do zagęszczeń wykazywanych na podobnej długości odcinku
środkowej Odry na wysokości Brzegu

1

ok. 40

(7)

(7) 2

1

1

1–2
10

16–20
10

(Stajszczyk 1994, Hebda i Wyszyński
2002). Inne gatunki kaczek (krakwa i
czernica) stwierdzone na kanale należały raczej do ptaków z licznej populacji zasiedlającej zbiorniki Dzierżno Duże
lub Dzierżno Małe, na wysokości których
były obserwowane.
Najcenniejszym gatunkiem wodnym
obecnym na Kanale Gliwickim w dość
dużej liczbie (7–8 par) był zimorodek
Alcedo atthis, jednak jego gniazda zlokalizowane były zawsze poza korytem i
wałami kanału – np. w stromych skarpach rzeki Kłodnicy czy na zb. Dzierżno
Duże. Gatunek ten traktuje więc kanał
raczej jako dodatkowe żerowisko. Na
zbliżonym siedliskowo, ponad 45-kilometrowym uregulowanym odcinku Odry
w woj. opolskim wykazano pod koniec
lat 90. o połowę niższą liczebność zimorodka (Stajszczyk 1994, Hebda i Wyszyński 2002).
Również obecna nad brzegiem Kanału
Gliwickiego kolonia kormoranów (237
gniazd) i czapli siwych (120 gniazd), będąca jednym z ważniejszych miejsc ich
rozrodu na Śląsku i w Polsce (Profus i in.
2002, Chodkiewicz i in. 2015, KAŚ 2016),
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zależna jest bardziej od obecności licznych, obfitujących w ryby zbiorników retencyjnych, a w mniejszym stopniu od
wód Kanału Gliwickiego. Ten stanowi dla
tych ptaków raczej żerowisko zastępcze
oraz oddziela kolonię od lądu, co czyni ją
bardziej niedostępną dla ludzi. W trakcie
kontroli Kanału Gliwickiego wykazano
kormorany i czaple siwe, noszące pokarm
z jego wód w maksymalnej odległości ok.
12 km od kolonii lęgowej.
Ostatnią grupą ptaków wodnych
obecnych na terenie badań są trzcinowe gatunki wróblowych, z których
najliczniejszy – trzciniak Acrocephalus
arundinaceus (65 samców) – występował
w praktycznie każdej kępie trzciny obecnej w korycie kanału. Dwukrotnie stwierdzono też śpiewające samce w krzewach
bzu czarnego Sambucus nigra oddalonych
znacznie od kęp trzcinowisk. Liczebność
ta oznacza, że na 1 km długości kanału
przypadło 1,6 samca trzciniaka. Zbliżone
zagęszczenie tego gatunku uzyskano w
roku 2009 na Kanale Bydgoskim, gdzie na
1 km wykazano 1,75 samca tego gatunku
(32 samce na 18,3 km zbadanego odcinka)
(P. Wylegała – inf. niepubl.).
Najcenniejsze dla ptaków stwierdzonych na Kanale Gliwickim okazały się
zakrzaczenia obecne na jego wałach i zawalach. W takich siedliskach wykazano
prawie 60 par gąsiorka i 13 par jarzębatki Sylvia nisoria, gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono tu
także 14 par gajówki S. borin i 11 strumieniówki oraz aż 132 śpiewające samce
słowika rdzawego Luscinia megarhynchos.
W kwestii dużej liczebności tego ostatniego gatunku dziwi fakt braku jakiegokolwiek stanowiska słowika szarego L.
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luscinia pomimo szeregu odpowiednich
siedlisk na większości badanego obszaru.
Być może badania w nocnym szczycie aktywności słowików dałyby lepsze rezultaty, aczkolwiek zupełny brak stwierdzeń
tego gatunku sugeruje, że jego populacja
nad kanałem jest bardzo niewielka, jeżeli w ogóle istnieje. Według Ranoszka
(2001) oba słowiki, choć występują nierzadko na tych samych stanowiskach, np.
na Stawach Milickich, rozmijają się pod
kątem preferencji względem składu gatunkowego krzewów czy drzew w zasiedlonych siedliskach. Trzeba też pamiętać,
że na Górnym Śląsku pomimo stosunkowej bliskości zwartego areału słowika
szarego (Tomiałojć i Stawarczyk 2003) gatunek ten jest stwierdzany nie co roku i
w bardzo małej liczbie. Niekoniecznie są
to też ptaki pozostające na lęgi (obs. własne autora). Zastanawia również brak w
siedliskach krzewiastych jakiegokolwiek
stwierdzenia dziwonii, choć na graniczącym z terenem badań zb. Dzierżno Duże
gniazduje corocznie 3–5 par tego gatunku
(obs. własne autora). Może to być spowodowane terminem prowadzenia liczeń,
który przypadł na początek przylotu dziwonii na lęgowiska.
Spośród ptaków, których lęgi stwierdzono na budowlach hydrotechnicznych
i mostach, na szczególną uwagę zasługuje
pliszka górska (fot. 4), której populację
określono w roku badań na 8 pewnych
par lęgowych. Lęgi tego gatunku na Kanale Gliwickim stwierdzano już w roku
2011 na śluzie „Dzierżno” i w roku 2012
na moście kolejowym w Gliwicach-Łabędach. Inwentaryzacja tych obiektów w
trakcie niniejszych badań nie potwierdziła jednak ich ponownego zasiedlenia.

Fot. 4. Niepokojący się samiec pliszki górskiej na śluzie „Rudziniec”. Od kilkunastu lat trwa wyraźna ekspansja tego gatunku na wcześniej niezasiedlonych obszarach wyżynnych Górnego Śląska
Photo 4. Alarm-calling male of the Grey Wagtail on the sluice „Rudziniec”. The expansion of this
species has been observed in Upper Silesia during last dozen years or so (fot. S. Beuch)

Fot. 5. Mosty kolejowe w Bycinie i Dzierżnie były licznie zasiedlone przez kawki (fot. S. Beuch)
Photo 5. Railway bridges in Bycina and Dzierżno were settled by numerous pairs of Jackdaws
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W najnowszych źródłach przedstawiających mapy występowania pliszki górskiej
w Polsce (Tomiałojć i Stawarczyk 2003,
Sikora i Mielczarek 2007) nie zaznaczono
jakichkolwiek stanowisk tego gatunku z
niżu Górnego Śląska. Jego powszechna
obecność na Kanale Gliwickim koreluje
z licznym zasiedleniem innych rzek i cieków w regionie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, choć brak o tym fakcie wzmianek w literaturze. Pliszka górska zasiedla
już licznie np. koryto Małej Panwi w Lasach Lublinieckich (K. Pilarski i K. Belik –
inf. niepubl.), a sporadyczne lęgi notuje się
nawet na małych zanieczyszczonych ciekach w konurbacji górnośląskiej (Beuch
2015). Wzrost liczebności tego gatunku
połączony z ekspansją terytorialną i zasiedlaniem zupełnie nowych stanowisk na
niżu kraju jest opisywany np. z dorzecza
środkowej Pilicy (Wilniewczyc i in. 2015).
Liczna, choć trudna do dokładnego policzenia, populacja lęgowa kawek (28–58
par) zasiedla 3 mosty kolejowe (w Dzierżnie i dwa w Bycinie) (fot. 5). Najliczniej
zasiedlony był most w Bycinie, gdzie wykazano korzystanie z co najmniej połowy
dostępnych otworów wlotowych. Z pozostałych wystawał materiał gniazdowy,
ale nie wykazano w nich pewnych lęgów
w sezonie badań. Biorąc pod uwagę fakt,
że na policzenie gniazd na każdym moście obserwator poświęcił ok. 30 minut,
można stwierdzić, że faktyczna liczebność jest bliższa górnej granicy przedziału
liczebności dla kawki. W trakcie liczeń
skupiono się bowiem jedynie na karmiących ptakach wlatujących regularnie do
otworów. Gniazda, w których trwało wysiadywanie (np. lęgów powtórzonych),
były zapewne niepoliczone. Tak duża li-
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czebność kawek na 3 mostach zlokalizowanych w krajobrazie rolniczo-leśnym,
z dala od ludzkich siedzib, jest interesująca. Dla porównania podobną liczebność
kawki (37 par) w roku 2015 stwierdzono
na powierzchni ponad 36 ha nieremontowanych kamienic czynszowych z przełomu XIX i XX wieku w śródmieściu Bytomia (Soska i Beuch 2016).
W związku z wymogami obecnie obowiązujących przepisów (w szczególności
Rozporządzenie 2002 i Rozporządzenie
2007) w ciągu kilku najbliższych lat odbędzie się generalna przebudowa i modernizacja Kanału Gliwickiego wraz z całą
jego infrastrukturą hydrotechniczną.
Wewnętrzne brzegi wałów mają zostać
dodatkowo umocnione, co związane będzie z koniecznością wycięcia dużej części
krzewów (ok. 60 ha), drzew (ok. 30 ha) i
trzcinowisk oraz darniowania skarp na
całej długości wałów. Dodatkowo całe
dno kanału ma zostać odmulone (Łaydanowicz i in. 2015). Wszystkie te prace
mają przebiegać poza sezonem lęgowym,
z uszanowaniem i zachowaniem stanowisk najcenniejszych gatunków ptaków,
w szczególności kolonii lęgowej kormoranów i czapli siwych, starodrzewu w Łanach oraz zakrzewień, gdzie wykazano
stanowiska gąsiorka i jarzębatki (Łaydanowicz i in. 2015). Redukcja zakrzewień i
trzcinowisk wzdłuż wałów kanału z pewnością doprowadzi jednak do zmniejszenia się licznych populacji słowika rdzawego i trzciniaka, rozmieszczonych
równomiernie na całej długości koryta.
Siedliska te powinny jednak dość szybko
powrócić do stanu sprzed prac remontowych, a wraz z nimi wrócić powinny zasiedlające je gatunki ptaków.
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